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Kovács Géza

Péter, az ember

aki az elhívásakor nős volt. Feleségével, az anyósával meg 
Andrással, a testvérével együtt Kapernaumban laktak. Az 
evangéliumok leírása szerint Jézus a kánai menyegzőn 
történt első csodatétele után anyjával (Máriával), a test-
véreivel és a tanítványaival együtt Kapernaumba ment, és 
Péter házában szálltak meg. Az evangéliumok szerint ez 
a ház lett Jézus kedves „otthona”. Jézus Kapernaumban 
előbb a zsinagógában tanított, ott egy megszállott embert 
szabadított meg, majd – Péter és András házában – megy-
gyógyította Péter anyósát (Mk 1,21–31). Ugyanazon nap 
estéjén pedig az „egész város összegyűlt az ajtó előtt. Sok 
különféle betegségben sínylődőt meggyógyított, sok ördögöt 
kiűzött” – olvassuk a Péter házában történt események 
leírását (Mk 1,29–34). E néhány mondatból érzékelhet-

Bevezetés
Péter apostol személye és apostoli működése messze ki-
emelkedik apostoltársai közül. Máté és Márk evangéliuma 
szerint Péter volt az első – Andrással, a testvérével együtt 

–, akiket Jézus tanítványként elhívott (Mt 4,18–20). Lukács 
külön és részletesen is leírja Péter elhívásának a történetét 
(Lk 5,1–11). Péter az egyetlen a tanítványok közül, akinek 
Jézus adott új nevet a régi, „Simon” neve mellé. Ez a néva-
dás már az elhívása előtt történt, amikor testvére, András 
elvezette őt Jézushoz, és bemutatta neki (Jn 1,40–42). „Pé-
ter” azt jelenti, „szikla”. Péter valóban erős sziklaként szi-
lárd hittel és győzelmesen végezte el küldetését Jézus mes-
siási szolgálatának első napjától, a mártírhalált is vállaló 
hűséggel. Ismereteink szerint Péter az egyetlen tanítvány, 

Péter szobra a Vatikánban, a Szent Péter téren
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helyhez, ahol a Jordán a tóba ömlik. Tőle nyugatra 8-10 ki-
lométernyire feküdt Korazin, kissé délebbre pedig Kaper-
naum városa, amely Betsaidához hasonlóan a tó partján 
épült. Ezt a három várost emeli ki Jézus, ahol a legtöbb ta-
nítása hangzott és sok csodája történt messiási szolgálata 
idején. Róluk mondta ki azt a megdöbbentő ítéletet, hogy 
Sodomának könnyebb sorsa lesz az ítélet napján, mint 
ennek a három városnak, mivel a sok tanítás és csoda el-
lenére sem tértek meg. Ezzel azt is jelezte az Úr, hogy az 
ítélet és annak mértéke nem az elkövetett bűnök mértéke 
szerint történik majd, hanem Jézus Krisztus meghallott 
hívásának az elutasítása miatt kárhoznak el az emberek. 

Jónáról – Simon Péter apjáról – annyit tudunk, hogy 
szintén halászember volt. Bizonyára buzgó hitben élő em-
ber lehetett. Nem lehet véletlen az, hogy két fiát – Simont 
és Andrást – is a tanítványai közé választotta Jézus. Jóna 
nem ellenkezett, noha anyagilag veszteséget jelenthetett 
számára fiainak távozása a családi vállalkozásból. And-
rás már korábban Bemerítő Jánoshoz csatlakozott tanít-
ványaként. János evangéliuma szerint András tanúja volt 
Jézus bemerítésének, és – amikor Bemerítő János úgy mu-
tatta be Jézust, mint az Isten Bárányát – otthagyta addigi 
mesterét, és Jézushoz csatlakozott. Ezt követően András 
megkereste testvérét, Simont, és bejelentette neki, hogy 

„Megtaláltuk a Messiást”, majd elvezette Simont Jézushoz. 
Ekkor történt, hogy Jézus örömmel fogadva Simont, azt 
mondta neki: „Téged Péternek fognak hívni!” 

Simon Péter kiváló halász volt, ismerte a halak járását. 

jük, hogy milyen sűrű program, a segítségre 
szoruló emberek tömege, szellemi aktivitás, 
Istentől való erők áradása kísérte Jézus tevé-
kenységét mindjárt a bemerítését követő na-
pokban és az első tanítványainak kiválasztása 
után. Jézus tanítványai ebben a szorongató és 
tevékeny sodrásban éltek három évig Jézussal 
együtt, majd Krisztus mennybemenetele után 
az ő szolgálatában életük végéig. Ennek a tel-
jes odaszánást igénylő, de boldog küldetésnek 
első számú vezéralakja volt Péter apostol. Ezt 
a szolgálatát erősítette az is, hogy az ő kaper-
naumi háza volt a tanítványi csapat otthona 
is. Jézus Krisztus maga bízta meg és ruházta 
fel Pétert az e kiemelkedő küldetés betöltésé-
hez szükséges hatalommal a Szent Szellem ál-
tal. Mennybemenetele előtt Jézus Pétert bízta 
meg a kialakuló keresztény egyház legelteté-
sével, vagyis az irányításával is. Péter pedig 
bátran, hősiesen és halált is vállaló hűséggel 
töltötte be ezt a küldetését.

Ugyanakkor Péter apostol is hozzánk ha-
sonló, esendő ember volt. Hozott magával 
genetikusan kiemelkedően jó adottságokat, 
de bukásba sodró emberi gyengeségeket is. Ember volt, 
Ádám utódja, a bűnörökség részese, akit Isten mégis mél-
tatott arra, és alkalmassá is tette, hogy sok ember felé, sőt 
az egész emberiség felé legyen Isten kegyelmének eszköze 
az üdvösségünk munkálásában. Az általános gyakorlattól 
eltérően, arra vállalkoztam, hogy ezúttal Péter életének a 
megismerése és ismertetése közben elsősorban ne a Szent 
Szellem által hatalmasan munkálkodó Pétert, hanem Pé-
tert, az esendő embert ismerjük meg. Tegyük ezt azért, 
hogy kitűnjék, nem emberi képességek és adottságok 
kellenek ahhoz, hogy Isten kezében jó eszközök legyünk, 
hanem hit, odaszánás és engedelmesség. Természetesen 
Isten a szolgálatunkban az adottságainkat is hasznosítja. 
Mégis Jézus Krisztus személye, a Szent Szellem által meg-
valósuló uralma tesz alkalmassá és gyümölcsözővé Isten 
országának az építésében. „Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz.” Embereket megmentő kegyelme 
ma is működik, és hatalmas arra, hogy – Péterhez ha-
sonlóan – kiválasszon és alkalmassá tegyen embereket az 
evangélium győzelmének munkálására, Krisztus testének 
építésére.

I. PÉTER, AZ ELHÍVOTT TANÍTVÁNY

Péter, a halász
Eredeti nevén Simon, Jóna fia, Betsaidában született. Ez a 
város a Genezáreti tó északi partján épült, közel ahhoz a 
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az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek!” (Ap-
Csel 2,36) A Szent Szellem adta a szavakat és szavaiba az 
isteni erő különleges áradását, amikor a pünkösd napján 
elkülönült 3000 megtérőt megtérésre és bemerítésre szó-
lította fel, és közölte velük, hogy „megkapják a Szent Szel-
lem ajándékát”. Bizonyára maga Péter is ámulattal tapasz-
talta a csodákat és a benne munkálkodó Szent Szellem 
hatalmát. Engedelmesen szolgáltatta ki magát arra, hogy 
benne és általa maga Isten munkálkodjon. A Szent Szel-
lem vezette abban is, hogy évekig (János és Jakab apostol-
lal együtt) a körülmetélést gyakorló jeruzsálemi gyüleke-
zet vezetői voltak. Ugyanakkor később Péter javasolta a 
jeruzsálemi közgyűlésen, hogy „Ne tegyenek [a pogányok 
közül megtért] tanítványok nyakába olyan igát [a mózesi 
törvényeket], amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk 
elhordozni” (ApCsel 15,10). E kijelentésével a Pál apostol 
által hirdetett kegyelem evangéliuma mellett foglalt állást. 
Péter levelei és a hagyomány is azt igazolják, hogy Pé-
ter a későbbiekben elhagyta Jeruzsálemet, Kis-Ázsiában 
és szerte a világon hirdette az evangéliumot. Valószínű, 
hogy – Pálhoz hasonlóan – ő is mindenütt a zsidók kö-
zött kezdte hirdetni a Krisztusról szóló evangéliumot, de 
(leveleinek tartalma szerint) nem a mózesi törvény betar-
tására, hanem a Jézus Krisztus halálból való feltámadá-
sa által elnyerhető újjászületésre hívta az embereket (1Pt 

Ezzel kapcsolatosan történt a megtérése, majd a lelki gyó-
gyulása is. Lukács leírása szerint nagy tömeg gyűlt össze 
a tenger partján, amikor Jézus megkérte Simont, hogy az 
ő hajójából taníthassa a sokaságot. Nyilván Simon ott ült 
Jézust hallgatva a hajóban. A tanítás után Jézus azt kérte 
Simontól, hogy evezzen beljebb, és vesse ki a hálót fogás-
ra. Ekkor szólalt meg Simon Péterből a szakember. Ezt 
mondta: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, de nem 
fogtunk semmit.” Igaz, azt is hozzátette: „De a te szavadra 
mégis kivetem a hálót!” És ekkor történt, hogy „Olyan nagy 
tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik”. Si-
mon – ezt látva – mély és nagy megszégyenüléssel roppant 
össze, megnyíltak szívének és hitének szemei. Felismerte 
Jézus Krisztusban az Istent, akinek semmi sem lehetetlen, 
önmagában pedig a tudatlan és elveszett bűnös embert 
látta meg, és kimondta: „Menj el tőlem, mert bűnös ember 
vagyok, Uram!” Simon ezek után is szerette a szakmáját. 
Ezt jelzi, hogy (három évvel később) amikor Jézus halála 
és feltámadása után Péter a tagadása miatt méltatlannak 
tekintette magát a további tanítványságra, visszatért a 
halászmesterséghez (Jn 21,3). Ekkor Jézus megismételte a 
csodálatos halfogást. Újra az történt, hogy Péter és társai 

„azon az éjszakán semmit sem fogtak”, majd Jézus szavára 
153 nagy hallal telt meg a hálójuk. Simon Péter ezt látva a 
vízbe ugrott és gyorsan úszott ki a partra, hogy mielőbb 
Jézus elé térdelhessen. Jézus ekkor külön lelkigondozásba 
vette Simon Pétert, és nemcsak helyreállította és meggyó-
gyította a tagadás miatt megsebesült lelkét, hanem rábízta 
nyáját (a választottak közösségét), hogy legeltesse őket (Jn 
21,15–17).

Péter, a hitvalló tanítvány 
Jézus messiási szolgálatának fő célja volt, hogy az embe-
rek ismerjék fel benne a Messiást, az Isten Fiát. Ezt céloz-
ták a tanításai és a csodái is. Tudta, hogy egyedül ez a hit 
nyitja meg számunkra az üdvösség, az örök élet kapuját. 

„Ha nem hiszitek, hogy én [Isten Fia] vagyok, meghaltok a 
bűneitekben” – mondta Jézus (Jn 8,24). Ugyanakkor (kü-
lönösen a tanítványaitól) igényelte, hogy a tanítása és tet-
tei alapján ők ismerjék fel benne a Messiást, az Isten Fiát. 
Ezért történt, hogy egy alkalommal megkérdezte a tanít-
ványait: „Ti kinek mondotok engem?” Ekkor állt elő Péter, 
és kimondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” (Mt 
16,13–20) Nagy jelentősége van annak, hogy Péter először 
mondta ki ezt a hitbeli felismerést. Jézus azzal válaszolt, 
hogy maga a mennyei Atya fedte fel Péter számára ezt a 
felismerést. E naptól kezdve – az ember voltából fakadó 
megingásai ellenére – ez a hitbeli bizonyosság töltötte be 
és vezérelte Péter egész életét. A Szent Szellem hatalmával 
mondta ki pünkösd napján: „Tudja meg tehát Izrael egész 
háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt 
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hogy legalább Jézus előtt is igazolja a szakmai tudását: ki-
derül, hogy neki van igaza, és nem lesz halfogás. Ekkor 
jött a fantasztikus meglepetés: a hatalmas mennyiségű 
hal. Olyan, amilyenről a halászok egész életükben csak 
álmodnak. Pétert azonban ekkor már nem a halak érde-
kelték. Nem is foglalkozott velük. Péter e pillanatokban 
meglátta Jézusban az Istent, az Isten Fiát, aki parancsol 
a halaknak is. Ő maga pedig porrá zúzva roppant össze, 
magabízó büszke énje a halálba zuhant. Mély összetö-
retésben ismerte fel, hogy okosabb akart lenni Istennél. 
Megsemmisülten hullt Jézus lábaihoz, felismerve a va-
lóságot Jézus Krisztusról is és önmagáról is. Jézusról azt 
ismerte föl, hogy ő Isten. Önmagáról pedig, hogy ő egy 
senki, egy beképzelt bűnös ember. A megtérés görögül 
metanoia, ami azt jelenti: új felismerésre jutni. Ez történt 
Péternél, és ez történik minden megtérésben. Új felisme-
rés önmagamról és Jézus Krisztusról. Ezt követően Jézus 
azt mondta Péternek: „Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!” 
A lényeg: Jézus Krisztus átvette Péter büszke énje fölött az 
uralmat: vagyis megtért és újjászületett. 

Mai üzenetként fontos elmondanunk azt is, hogy ma-
gunkkal hozott bűnörökségünk a megtérésünk által Jé-

1,3–4). A hagyomány szerint Péter Rómában is jelentős 
ideig munkálkodott. Róma városának irányító szerepe 
volt a birodalom területén, és ez az egész kereszténységen 
belül is érvényesült. Péter Istentől való tekintélye pedig 
erősítette ezt az irányító hatalmat és viszonyulást a biro-
dalomban élő valamennyi keresztény felé. A hagyomány 
szerint Péter és Pál együtt is munkálkodtak Rómában, és 
mindketten a Néró-féle kegyetlen keresztényüldözés ál-
dozatai lettek 64 körül.

II. PÉTER, AZ EMBER

Péter életének és kiemelkedő jelentőségű apostoli szol-
gálatának a rövid bemutatása után lássuk Pétert, az em-
bert. Lássuk meg, fedezzük fel életének, magatartásának, 
jellemének azokat a vonásait és eseményeit, amelyekből 
kiderül, hogy ő is Ádám bűnörökségét hordozó egyszerű 
ember volt. Isten kiválasztó és áldó kegyelmének köszön-
hette életének és szolgálatának gazdag gyümölcsözését, 
amelyet hittel, odaszánással és engedelmességgel töltött 
be. Ugyanakkor az életét és szolgálatát figyelve megálla-
píthatjuk, hogy az atyáitól örökölt, bűnre hajlamos emberi 
természet benne is jelen volt. Gyakran olyan magatartást, 
cselekvést váltott ki belőle, amelyet meg kellett bánnia. 
Jézus – a Mester – látta, kezelte, olykor leleplezte Péter-
nek ezeket a „gyengeségeit”. Tanulságos, hogy Péternek 
az emberi „gyarlóságai” nem jelentettek akadályt abban, 
hogy Isten kezében, a Szent Szellem uralma és ereje által 
hatalmas eszközzé legyen. Mintha Péternek ezek a gyar-
lóságai és az ezekből következő botlásai arra is szolgáltak 
volna, hogy Isten alázatban, használható lelkiállapotban 
tartsa őt. Fedezzük fel, lássuk meg Péternek ezeket a bű-
nös emberi természetéből fakadó gyarlóságait. Lássuk Pé-
tert, az embert. 

1. Péter, a magabízó, büszke ember
Foglalkoztunk Péter megtérésének a történetével, amely 
az első csodálatos halfogásának az eseményéhez kapcso-
lódik. Ebben a történetben került világosságra Péter büsz-
ke énje, önmagában bízó magabiztossága. Péter (mint 
minden ember) a szüleitől örökölte ezt a tulajdonságát, 
a halászatban szerzett tapasztalatai és sikerei által pe-
dig tovább erősödött benne ez a magabízó fölény. Ennek 
alapján mondta ki, amikor Jézus a háló kivetésére kérte 
őt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, de semmit sem 
fogtunk!” Ezzel azt közölte Jézussal, hogy „nincs értelme 
annak, amit kérsz, fényes nappal nincs haljárás, mi még 
éjszaka – haljárás idején – sem fogtunk”. Elismerésre mél-
tó, hogy Péter mégis kivetette a hálót. Bizonyára azzal a 
meggyőződéssel tette, hogy nincs ugyan értelme, de „a 
Mester iránti tiszteletből megteszem”. Úgy gondolhatta, 
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zust. Bizonyára a tanítványoknak is tetszett ez a dolog, 
hiszen maga Jézus is mondta nekik, hogy „Ti is 12 királyi 
székbe ültök majd, amikor az Emberfia beül dicsőségének 
királyi székébe” (Mt 19,28–29). Jézus azonban nem ilyen 
hangulatkirály akart lenni. Ezért a tömeget szétoszlatta, a 
tanítványokat pedig arra „kényszerítette”, hogy azonnal 
szálljanak hajóba, és menjenek át a túlsó partra. A „kény-
szerít” kifejezés azt jelzi, hogy a tanítványok nem szívesen 
váltak el a királyválasztó lelkes tömegtől (Mt 14,22–33). 
Jézus pedig felment egyedül a hegyre imádkozni. Szük-
ségét érezte, hogy ezeket az eseményeket megbeszélje az 
Atyával. A tengerre pedig még egy kis vihart is dobott, 
hogy kimossa a tanítványok lelkét az emberi hiúság bűvö-
letéből. Aztán – az éjszaka negyedik szakaszában – Jézus 
a tengeren járva a „hullámok között hányódó” tanítvá-
nyok után ment. A tanítványok rémülten kiáltozni kezd-
tek, mert kísértetnek vélték. Jézus azonban megnyugtatta 
őket: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” Ekkor tört elő Pé-
terből a hirtelen indulatú, meggondolás nélkül cselekvő 
ember: „Uram, ha te vagy – kiáltotta –, parancsold meg, 
hogy menjek oda hozzád a vízen!” „Jöjj” – mondta Jézus. 
Péter ekkor kiszállt a hajóból, elindult a vízen. Amikor 
azonban az erős szélre figyelt, süllyedni kezdett és felki-
áltott: „Uram, ments meg!” Jézus pedig azonnal kinyújtot-
ta kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, 
miért kételkedtél?” Tanulságos, hogy Jézus nem dorgálta 
meg Pétert hirtelen támadt, merész ötletéért, sőt biztatta: 

„Jöjj!” Péter úgy gondolta: ha Jézus járni tud a vízen, miért 
ne járhatna ő is. Nem mérlegelt, hanem (bár Jézus engedé-
lyével) már lépett is. Nem gondolkozott, hanem azonnal 
cselekedett. Ugyanakkor kiderült, hogy merészségénél és 
a tengeren járó képességénél erősebb tényező volt a vihar 
és a tenger. Amikor a tengerre nézett, azonnal süllyedni 
kezdett. Jó, hogy Jézus ott volt a közelében, és a segély-
kiáltása nyomán azonnal kiemelte őt a tengerből. Kérdés: 
Jó vagy rossz, pozitív vagy negatív emberi tulajdonság-e a 
genetikus örökségként működő hirtelen cselekvés? Péter 
elmondott esete azt mutatja, ha Jézus ott van a közeled-
ben (a szívedben), akkor is baj származik ugyan a hirtelen 
indulatból, de ő kiemel a hullámokból. A veszély akkor 
válhat végzetessé, ha nincs ott a közeledben Jézus, nem 
az ő védelme alatt vagy, amikor elragad hirtelen cselek-
vésre az indulatod. Nagyon sok végzetes tragédia történt 
már emberek életében, amelyek oka a hirtelen támadt in-
dulat és a meggondolás nélküli cselekvés volt. A hirtelen 
indulatból fakadó szavak is ölni tudnak. Sajnos azonban 
gyakran nemcsak szavakra, hanem erőszakos cselekede-
tekre is elragadja az embereket a hirtelen indulat. Orszá-
gos napilap közölt egy szomorú történetet, amely szerint 
egy középiskolás fiú öngyilkos lett. Búcsúlevele ennyi volt: 

„Minek éljen egy töpörtyű!” A nyomozás kiderítette, hogy 

zus Krisztus keresztjére (a halálba) került ugyan, de nem 
semmisült meg. Továbbra is kísért, igyekszik ismét trón-
ra kerülni bennünk, és bukásba sodorni. (Péter életében 
is láthatjuk ezt.) Isten engedi ezt meg, mert ezáltal tanít 
arra, hogy folyamatosan szükségünk van Jézus jelenlétére, 
a Szent Szellem erejére az életünkben. A győzelem kulcsa 
az, ha a megkörnyékező kísértésekkel szemben folyama-
tosan igénybe vesszük a bennünk lakozó Szent Szellem 
hatalmát. Amint a Biblia mondja: „Ha test szerint éltek, 
meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test csele-
kedeteit, élni fogtok!” (Róm 8,12) Isten a mi életünkben is 
ad (vagy megenged) olyan leckéket, amelyekből meg kell 
tanulnunk, hogy Jézus Krisztus az Úr, akinél nincs lehe-
tetlen, én pedig folyamatosan kegyelemre szoruló bűnös 
ember vagyok. 

2. Péter, a hirtelen cselekvő ember
Több ízben is mutatkozik Péternek ez az emberi tulaj-
donsága, amelyet szintén genetikus örökségként hozott 
magával. Egy ilyen esetet emelek ki a sok közül. Az 5000 
ember megvendégelése lelkes néphangulatot váltott ki a 
tömegből. Annyira, hogy királlyá akarták kikiáltani Jé-
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laszolt, hogy maga a mennyei Atya jelentette ki Péternek 
ezt az igazságot. Sőt azt is hozzátette: „Te Péter vagy, és én 
ezen a kősziklán építem fel egyházamat.” (Természetesen 
Jézus nem Péter személyéről beszélt, amikor az egyház 
sziklaszilárd alapjáról szólt, hanem arra a hitvallásra utalt, 
amelyet Péter mondott ki először.) Jézus az ebben a hit-
ben való diadalmas és örömteljes légkörben alkalmasnak 
látta az időt arra, hogy nyíltan beszéljen tanítványaival a 
megváltás szolgálatában rá váró küldetéséről. Jézus ezzel 
el akarta készíteni tanítványait azokra a napokra, amikor 
a kereszten elvégzi a megváltásunkat. Elmondta nekik, 
hogy neki Jeruzsálemben sokat kell szenvednie, a főpapok 
és az írástudók megölik, de harmadnapon fel fog támadni. 
Ekkor történt, hogy Péter „magához vonta Jézust, és fed-
deni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg 
veled”. Jézus erre „megfordult, és így szólt Péterhez: Távozz 
tőlem, sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten 
szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.” A meg-
döbbentő ebben a kijelentésben az, hogy Jézus a sátán-
nal azonosította Pétert, vagyis azt állapította meg, hogy 
a sátán szólalt meg belőle (Mt 16,15–18.21–23). A meglepő 
a hirtelen váltás volt. Egyik percben Péter a Szent Szel-
lem kijelentése alapján tett vallást Jézus Krisztusról mint 
az Isten Fiáról, néhány perccel később pedig a sátánnak 
adott helyet, mert nem értett egyet azzal, amit Jézus a be-
következő szenvedéséről mondott. Rendkívül tanulságos 
Péter gondolkodása. A Messiás – az ő hite szerint – Isten 
hatalmával rendelkező személy, akit nem érhet el földi, 
testi nyomorúság, betegség vagy bármilyen szenvedés, ha-
lál. Annyira biztos volt ebben a meggyőződésében, hogy 

„feddeni” kezdte Jézust, aki azt mondta el, hogy szenve-
dése, a vére és a halála által rendezi majd el az emberiség 
bűnét. Jézus akkor igyekezett világossá tenni tanítványai 
számára, hogy szenvedése és engesztelő áldozata szüksé-
ges ahhoz, hogy bocsánatot szerezzen a bűneinkre, és a 

a testi hibával született fiú enyhén púpos volt. Néhány go-
nosz indulatú diáktársa emiatt elnevezte őt töpörtyűnek. 
Fájt neki, de elviselte. Egy napon az történt, hogy – a di-
áktársaival együtt – ő is hangosan nevetett valamin egy 
tanítási óra alatt. Ekkor a tanár őt pécézte ki, és dühödt 
indulattal ráordított: „Hallgass, te töpörtyű!” Ez a szó ak-
kor olyan gyilkos tőrként hatolt a fiú szívébe, hogy öngyil-
kosságba menekült, megírva búcsúlevelét: „Minek éljen 
egy töpörtyű!” A hirtelen indulatból fakadó szó gyilkos 
tőrré vált. Nyolc-tíz éves lehettem, amikor az egyébként 
mélyen hitben élő édesapámat is elragadta egy hirtelen 
indulat. Zöldpaprikát szedtünk 15-20 fős csapattal a szü-
leim kertészetében. A magasra csapott jó hangulatunk-
ban egyszerre csak egymást dobáltuk a paprikával. Nem 
vettük észre, hogy jött az édesapám, aki éktelen haragra 
gerjedt. Gonosz és kártékony naplopóknak szidott le min-
ket. Igaza volt, mégis nagyon megbotránkoztam akkor az 
édesapámban. Addig soha nem láttam ilyen hirtelen hara-
gú, indulatos embernek. Este vacsora után az asztal körül 
házi áhítat következett. (Ez egy nap sem maradt el.) Apám 
ezen a napon is felállt, kezébe vette a Bibliát, de sokáig 
hallgatott. Egyszer csak erős zokogás tört ki rajta, és azt 
mondta: „Bocsássatok meg, ma csúnyán elragadott az in-
dulat. Nem ér az a paprika annyit, hogy így megbántottam 
az Urat és titeket is.” Óriási hatást gyakorolt rám apám-
nak ez a nyílt bűnvallása. Apám mellett is ott volt Jézus, 
és kiemelte őt az indulatok elnyelni kész hullámveréséből. 
Sőt javunkra munkálta apám fájdalmas botlását követő 
alázatos bűnvallását. Akkor este elhatároztam, hogy én is 
ilyen hívő ember szeretnék lenni. Mit mondjunk tehát? A 
hirtelen indulatból fakadó szavak és cselekedetek veszé-
lyesek, rombolóak, ölnek és pusztítanak. Egy jó megoldás 
létezik. Ha Jézus Krisztus a közeledben van – a szívedben 
lakik. Sajnos akkor is elragadhat a hirtelen indulat hul-
lámverése, de ő kiemel, sőt jót is munkálhat belőle. Arról 
nem tehetünk, ha ádámi örökségként hirtelen indulatra 
hajlamos bűnörökséget hoztunk magunkkal. Azt a lehe-
tőséget azonban nekünk kell megragadnunk, hogy Jézus 
közelségében élve ő tartsa a kereszten (a halálban) ezt az 
indulatunkat. Ha pedig mégis elragadott a hirtelen táma-
dó indulat: engedjük, hogy a szívünkben lakozó Jézus – 
igaz bűnbánatunk által – javunkra munkálja az ilyen bot-
lásunkat.

3. Péter, aki Jézusnál is okosabbnak vélte magát
Péter magabízó büszkeségéből következett, hogy előfor-
dult, amikor Jézusnál is okosabbnak gondolta magát, sőt 
ki is mondta az Isten akaratával szemben álló véleményét. 
Például azon a napon is ez történt, amikor Jézus kérdésé-
re válaszolva Péter teljes bizonyossággal kijelentette: „Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia!” Jézus akkor azzal vá-
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Pétertől. Sátorra azonban nem volt szükségük. A hegyte-
tőn átélt mennyei élmény hamar véget ért. Péter kedves és 
önzetlen ajánlatára nem volt szükség. Jézus a két meny-
nyei társától megerősödést nyert a megváltói áldozatának 
betöltésére. Nekünk pedig arra jó ez a különleges, meny-
nyeinek mondható esemény, hogy megismerhettük Péter 
atyáitól örökölt egyéniségének egy újabb jellemvonását. 
Pétert az érzelmei irányították. Gyorsan és hevesen rea-
gált, amikor különleges hangulatot teremtő esemény ré-
szese lett. Isten így (ezzel a tulajdonságával együtt) szeret-
te, kiválasztotta, a Szent Szellem pedig ezt az adottságát is 
használta, de közben formálta is őt.

5. Péter, a haszonelvű (haszonleső) ember
Az evangéliumok leírják, hogy egy nagy vagyonnal ren-
delkező férfi azt a tanácsot kapta Jézustól, hogy „Ha tö-
kéletes akarsz lenni, add el minden vagyonodat, oszd szét 
a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és 
kövess engem!” A férfi azonban nem volt képes ezt meg-
tenni, hanem „szomorúan távozott, mert nagy vagyona 
volt”. Jézus ekkor kijelentette: „A gazdag ember nehezen 

feltámadása által nyit kaput nekünk a bűntől szabad örök 
életre. Nem a hatalma győzi le a bűnt és a halált, hanem 
irántunk való nagy szeretetének áldozata szerez szabadu-
lást számunkra a bűn és a halál uralma alól, és nyit ka-
put a menny felé. Péter azonban akkor még nem értette 
ezt. Akkori meggyőződése szerint a Messiást nem érheti 
szenvedés. Aztán később Péter is megértette és tanította 
is a váltság titkát. Levelében írja: „Nem veszendő dolgokon, 
ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt 
hiábavaló életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan 
és szeplőtlen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” (1Pt 1,18–19) 

Magunkra kell ismernünk. Mi is hajlamosak vagyunk 
arra, hogy „megfeddjük”, kioktassuk Istent, az Urat, hogy 
mit tegyen és mit ne tegyen. Okosabbak akarunk lenni 
nála, és hatalmának tetteit igényeljük, a szenvedést is vál-
laló hűség helyett. Arra szeretünk hivatkozni, hogy Isten 
számára semmi sem lehetetlen, álljon hát elő és cseleked-
jen. Mégpedig úgy cselekedjen, ahogyan mi elképzeljük, 
jónak látjuk, és mentesítse az életünket minden bajtól, 
szenvedéstől. Jézus viszont azt mondja: „Ha valaki utá-
nam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, 
és kövessen engem.” (Mk 8,34) A kereszt pedig mindig ön-
megtagadást, szenvedést és halált jelent.

4. Péter, a hangulatember
Péter egyéniségére jellemző volt, hogy az őt érő, a környe-
zetéből származó pillanatnyi hangulat magával ragadta, 
és annak hatására már beszélt és cselekedett is. Egy pél-
da: három evangélium (Mt, Mk és Lk) is leírja, hogy Jé-
zus egy napon maga mellé vette szűk imaközösségének 
tagjait – Pétert, Jakabot és Jánost –, és felment velük egy 
magas hegyre. Itt különleges élményben volt részük. Jé-
zus elváltozott, és csodás ragyogás vette körül őket. Majd 
megjelent a hegyen Mózes és Illés, és beszélgetni kezdtek 
Jézussal. Lukács azt is megírta, hogy Jézus életének a vé-
géről beszélgettek, „amelyeknek Jeruzsálemben meg kell 
történniük” (Lk 9,28–36). (Úgy tűnik, hogy Istennek már a 
mennyben élő prófétái előre és pontosan tudták, hogy Jé-
zusnak milyen áldozatokat kell majd hoznia a mi megvál-
tásunkért.) Ekkor történt, hogy Péter a hegyen tapasztalt 
mennyei ragyogásban csodálattal és ámulattal telve meg-
szólalt és egy javaslatot tett Jézusnak. Azt mondta: „Mes-
ter, jó nekünk itt lennünk, készítsünk három sátrat, egyet 
neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek!” „De nem tudta, 
mit beszél” – jegyzi meg Lukács, az evangélium írója. Ez 
volt Péter! Neki minden új helyzetben azonnal volt ötlete, 
megoldásnak szánt javaslata. A hegyen tapasztalt külön-
leges mennyei hangulat különösen gyors cselekvésre ösz-
tönözte. Az igazán szép az volt, hogy önmagukról megfe-
ledkezve csak Jézusnak, Mózesnek és Illésnek akart sátrat 
készíteni. – És ti hol fogtok megszállni? – kérdezhetnénk 
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most a hasznot akarja látni, és kéri számon Jézustól? En-
nél csak az lehet a nagyobb meglepetésünk, amit Jézus vá-
laszolt Péternek. Nem dorgálta meg a hasznot és jutalmat 
igénylő kérdéséért, hanem ezt mondta: „Ti, akik követtek 
engem a megújult világban, amikor az Emberfia beül di-
csőségének királyi székébe, ti is tizenkét királyi székbe ültök 
és ítéletet tartatok Izrael tizenkét törzse felett. És mindenki, 
aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyer-
mekeit vagy földjét az én nevemért, a százszorosát kapja, 
és megörökli az örök életet.” (Mt 19,28–29) Csodás és ha-
talmas ígéret ez. Fontos azonban a jutalmazás idejének 
meghatározása. Jézus egyértelműen kijelentette, hogy a 
jutalmazás az ő szolgálatáért nem most, nem itt a földi 
életünkben lesz, hanem amikor az Emberfia visszajön és 
beül dicsőségének királyi székébe. Pál apostol is világo-
san kijelentette: most „hitben járunk, nem látásban” (2Kor 
5,7). Vagyis ne most – a földi életünkben – akarjuk látni 
és elnyerni a jutalmunkat. A történet mai üzenete tehát az, 
hogy ne e világi és testi értékekben számítsunk jutalomra 
azért, amit Isten országának, Krisztus testének az építésé-
ben szolgálatként végzünk, vagy amit Krisztusért el kell 
szenvednünk. Szabad és helyes tudnunk, hogy bőséges 
jutalmazás lesz, de nem most, hanem majd a mennyek or-
szágában! Nagy jelentőségű üzenet ez. Az Isten országá-
nak építésében szolgáló embereket gyakran megkísérti az 
a vágy, igény és gondolat, hogy itt a földi életünkben sze-
retnénk látni, megnyerni valamilyen jutalmat, elismerést, 
földi áldásokban mutatkozó gyümölcsöket. Talán emberi 
természetünknél fogva jogosnak is véljük ezt az elvárást. 
Gyakran előfordult már, hogy szép és eredményes szol-
gálatot végző személyek időskorukban megkeseredve pa-
naszkodnak, mert nem kapták meg ezt a – jogosnak vélt 

– jutalmat. Fontos üzenet tehát számunkra is Jézus Péter 
kérdésére adott válasza. Lesz jutalom, Isten megjutalmaz-
za azokat, akik Krisztusért, Isten országának építésében 
önzetlen odaszánással munkálkodnak, de nem itt a földi 
életben. Jézus világosan fogalmazott, amikor azt mondta: 

„Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem 
a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok 
nem ássák ki és nem lopják el.” (Mt 6,20) Jézus ezt vála-
szolta Péter jutalom iránt érdeklődő kérdésére, és ez az 
üzenete a mi számunkra ma is.

6. Az elfogadó alázat hiánya a heveskedő Péternél
Különleges ünnepi pászkavacsorára készültek Jézus és a 
tanítványai. Jézus utolsó együttléte volt ez tanítványaival 
a kereszthalála előtt. Jézus Pétert és Jánost kérte meg az 
előkészítéssel. Lukács evangéliuma arról is ír, hogy a va-
csora előtt „versengés is támadt köztük, hogy ki a legna-
gyobb közöttük”. Talán éppen ez is indította Jézust arra, 
hogy egy kiemelkedően alázatos cselekedettel adjon vá-

megy be a mennyek országába.” Majd hozzátette: „Köny-
nyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az 
Isten országába bejutni” (márpedig a tű fokán egy teve 
sem tud átmenni!). A tanítványok nagyon elcsodálkoztak 
Jézusnak ezen a mondásán, és megkérdezték: „Akkor ki 
üdvözülhet?” Jézus pedig ezt válaszolta: „Embereknél ez 
lehetetlen, de Istennél minden lehetséges!” Ezzel Jézus azt 
jelentette ki, hogy az üdvösség Istennek kegyelemből való 
ajándéka, és nem lehet pénzen megszerezni. Aki azonban 
minden másnál fontosabb értéknek ismeri fel az üdvössé-
get, az kész minden értékét Isten oltárára letenni a Krisz-
tusért. Az ilyen ember pedig kegyelemből, ajándékként 
kapja meg az örök életet (Mt 19,16–26). Péter figyelemmel 
kísérte ezt az eseményt és ezt a beszélgetést, majd „meg-
szólalt és ezt kérdezte Jézustól: Mi elhagytunk mindent 
és követtünk téged, mi lesz hát a jutalmunk?” (Mt 19,27) 
Meglepő számunkra Péternek ez a kérdése. Haszonelvű 
(sőt haszonleső) érdeklődés volt ez a részéről. Igaz ugyan, 
hogy Péter és társai otthagyták hajójukat, hálóikat, a há-
zukat, – szóval – mindenüket, és teljes idejükkel és tel-
jes szívükkel álltak be Krisztus szolgálatába. Mégis kissé 
megütközhetünk Péter kérdésén. Nem Krisztusért, az el-
veszett emberek mentéséért tették mindezt? Nem önzet-
len odaszánás van a tanítványi szolgálatuk mögött? Péter 
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Péter egy kardot is kötött a derekára. Ebből az nyilvánvaló, 
hogy fegyveres erőszakkal is meg akarta védeni a Mestert. 
A Jézus elfogására érkező fegyveres csapat „kardokkal és 
botokkal” jött, élükön Júdással, az árulóval. Júdás „Jézus-
hoz menve így szólt: Üdvöz légy, Mester, és [a cinkosaival 
történt megállapodás szerint] megcsókolta Jézust.” Jézus 
ennyit válaszolt: „Barátom, hát ezért jöttél?” Ekkor történt, 
hogy Péter „a kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a fő-
pap szolgájára, és levágta a fülét… Ekkor így szólt Péterhez 
Jézus: Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fog-
nak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem 
kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizen-
két sereg angyalnál is többet? De miképpen teljesülnének 
be akkor az Írások?” (Mt 26,47–54) Lukács evangéliuma 
megjegyzi, hogy Jézus azonnal meggyógyította a főpap 
szolgájának a fülét. János evangéliuma pedig azt jegyezte 
fel, hogy amikor Jézus a fegyveres csapat elé állt, és ezt 
mondta: „Kit keresek? Én vagyok”, az elfogására érkezők 

„visszatántorodtak és a földre estek”, vagyis különleges 
és hatalmas szellemi erők légköre volt jelen és ütközött 
egymással abban a kertben azon az éjszakán. A sátán és 
pribékjei az Isten Fiának elpusztítására törtek, Isten pedig 

– örök idők előtt való tervének megfelelően – arra készült, 
hogy Jézus Krisztus Isten Bárányaként önkéntes áldozatá-
val váltságot szerezzen, a halála által megsemmisítse a sá-
tán hatalmát, és örök életre nyisson kaput minden benne 
hívő számára. Péter ebbe a hatalmas szellemi harcba akart 
beleavatkozni a kardjával. Emberi mérlegelés szerint bátor 

– de inkább meggondolatlan és vakmerő – harci lépést tett. 
Hiszen (ha Jézus nem parancsolja vissza a kardját, és nem 
gyógyítja meg azonnal a főpap szolgáját) az érkező nagy 
túlerő az összes tanítvány halálát eredményezhette volna. 
Megállapíthatjuk, hogy Krisztust rajongva szerető, bátor, 
de meggondolás nélküli harcos volt Péter. Jézus azonban 
most is gyorsan a segítségére sietett a heveskedő Péternek: 
visszaparancsolta a kardját, és meggyógyította a sebesült 
fület. Talán abban is ő segítette (irányította) Péter kezét, 
hogy a főpap szolgájának nem a fejét, hanem csak a fülét 
találta el. Úgy gondolom, hogy Jézus most is elsősorban 
Péter szívét látta, ahol a belé vetett hitet, az iránta való 
őszinte szeretetét látta. Ezért Péter a meggondolatlan, sőt 
veszélyes heveskedését megint „megúszta” egy kis intéssel. 
Kérdés: Milyen üzenete van számunkra ennek a történet-
nek? Talán az, hogy a Krisztus szolgálatára késztető buz-
gó és túláradó szeretet a tevékenységében olykor túllépi 
a józanság határát. Hiba ez, amelyet maga Jézus állít le. 
Az indíték tiszta és őszinte forrása miatt azonban mégsem 
kárhoztat érte, sőt az elkövetett hibák által okozott sebe-
ket is meggyógyítja.

8. Péter magabiztos hősködése és legsúlyosabb 

laszt erre a vitájukra. Bár János így indokolja Jézus megle-
petést okozó tettét: „Jézus jól tudta, hogy az Atya mindent 
a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, 
felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt véve 
körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és 
elkezdte a tanítványok lábát mosni.” (Jn 13,3–5) János in-
doklása arra utal, hogy csak felülről való szellemi hatalom 
képes az olyan igazi alázatra, amelyet Jézus Krisztus, az 
Isten Fia akkor tanúsított, amikor megmosta tanítványai 
lábát. Amikor Péterhez ért, ő így szólt hozzá: „Az én lá-
bamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: Ha 
nem moslak meg, semmi közöd sincs hozzám. Simon Péter 
erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a 
kezemet, sőt a fejemet is!” Péter ezen az estén ismét „hoz-
ta”, bemutatta önmagát: a heveskedő, önérzetes, az elfoga-
dó alázatot nélkülöző, majd a hirtelen ellenkező végletbe 
csapódó embert. Péter hiúságát is meg kell látnunk ebben 
az eseményben. A többi tanítvány is csodálkozhatott a 
lábmosás eseményén. Bizonyára bennük is ugyanaz a Jé-
zus Krisztus megalázó cselekedete elleni tiltakozás érzése 
volt, mint Péterben. Mégis értetlenül ugyan, de alázattal 
és tiltakozás nélkül elfogadták. Az evangéliumokat olvas-
va azonban általában meg kell állapítanunk, hogy Péter 
személye újra és újra az események középpontjába került. 
Nem volt képes arra, hogy csak egy legyen a tucatnyi ta-
nítvány között. Vele mindig olyasmi történt, illetve olyat 
tett, ami kiemelte vagy különlegessé tette a többiek közül. 
Ezen az estén sem maradt csupán egy a többi tanítvány 
között. Előbb tiltakozott, majd a kezét és a fejét is mo-
sásra ajánlotta. Kérdés: hogyan minősítette Jézus Péter 
heveskedő, hirtelenkedő, olykor különc magatartását? 
Azt lehet megállapítanunk, hogy Jézus türelmes szeretet-
tel viselte, és mindig helyreállította őt. Talán mosolygott 
heveskedésén, de a hitét és a szívét nézte. Az értéket és a 
jövőt látta Péterben. Jézus viszonyulása Péterhez azt iga-
zolja, hogy szükség van ilyen mozgékony, érzékeny, gyor-
san és hevesen reagáló, de bátran cselekvő emberekre az 
Isten országának építésében. Péter hite, Krisztushoz való 
ragaszkodása, iránta való hűsége vitathatatlanul erős és 
sziklaszilárd volt. Jézus erre tekintett, és elhordozta az 
emberi gyengeségeit, sőt uralma alá vonta a benne lakozó 
Szent Szellem által, és – amikor szükség volt rá – győzel-
mes eszközzé tette őt, és kiemelkedő küldetést ruházott rá.

7. Péter, a meggondolatlan, de „bátor harcos”
A Gecsemáné-kertben történt azon az éjszakán, amelyen 
Jézust – a vérig menő tusakodást jelentő lelki felkészülése 
után – Kajafás főpap pribékjei elfogták. Fegyveres csapat-
ként lepték meg Jézust és a tanítványokat. Egyetlen céljuk 
volt, hogy Jézust megkötözve magukkal vigyék. Jézus fel-
készítette tanítványait erre az eseményre. Ezt jelzi, hogy 
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Péter nagy biztonsággal, magabiztos határozottsággal – és 
bizonyos, hogy komolyan gondolva – kijelentette, hogy ha 
mindenki más elfordulna is Jézustól, ő a halálig hű marad 
hozzá. Ezt követte Jézus elfogásának a története, amely-
ben Jézus leállította Péter kardos hadműveletét. Aztán 
következett a történet második része. Péter messziről 
követte Urát, amikor elfogták, és látta, amint (a főpap 
irányításával) megkötözve vallatták, csúfolták, leköpték, 
megszégyenítették őt, a Messiást, az Isten Fiát. Péter nem 
értette, ő a Messiást – a világ Urát – látta Jézusban. El-
képzelhetetlennek vélte, hogy a Messiás ilyen gyáván és 
tehetetlenül tűrje a meggyalázását. Kétségek merülhet-
tek fel benne. Nem értette, hogy aki betegeket gyógyított, 
halottakat támasztott, parancsolt a viharnak, most miért 
nem él a hatalmával? (Még nem ismerte fel benne az Is-
ten Bárányát.) A Jézust elhurcoló emberek csapata tüzet 
rakott a főpap udvarán a hűvös éjszakában. Péter közéjük 
vegyült, velük melegedett. Bizonyára várta, hogy Jézus 
nemcsak fenyegető igazságként mondja ki a vallatói előtt, 
hogy „meglátjátok majd az Emberfiát, amint a Hatalmas 
jobbján ül, és eljön az ég felhőin”, hanem most és ott meg 
is teszi. Nem tette meg. Péter mélységes csalódással ros-
kadt magába. Ő az Isten hatalmával rendelkező Messiást 
ismerte meg Jézusban, aki a sírból is előszólította a halott 
Lázárt. Közben egy szolgálólány odaszólt Péternek: „Te is 
a galileai Jézussal voltál.” Péter kitérő választ adott: „Nem 
tudom, mit beszélsz.” A másik szolgálólány már a többiek-
nek szólt: „Ez a názáreti Jézussal volt.” Erre már konkré-
tabban kellett válaszolnia: „Nem ismerem azt az embert.” 
Aztán többen állították: „A kiejtésed is árulkodik rólad.” 
Ekkor Péter esküdözésre kényszerült, és megismételte: 

„Nem ismerem azt az embert.” Talán némi igazság is volt 
abban, amit Péter akkor mondott. Az ő Krisztus-hitében 
egy hatalommal rendelkező Isten Fia élt, az ő ismeretébe 
nem fért bele egy meggyalázott, megkötözött, tehetetlen, 
gyenge Messiás. Ő a Messiásban a mindenség Urát akarta 
látni, de most egy meggyalázott, megkötözött embert lá-
tott a kínzói előtt. És akkor jött el a nagy jelentőségű pil-
lanat: Megszólalt egy kakas. Egy kakas, amelyről néhány 
órával korábban Jézus beszélt neki. Ráadásul – Lukács 
leírása szerint – „megfordult az Úr és rátekintett Péterre”. 
Alig hiszi el az ember: Jézus a nagy tekintélyű nagytanács 
előtt áll, vádolják, vallatják, de neki – e pillanatban – Pé-
ter személye volt a fontosabb: megkereste őt a tekintetével. 
Egy kakasszó – amelyet Jézus előre kijelentett – és egy te-
kintet, amellyel Jézus Krisztus, az Isten Fia őrá tekintett. 
Ezek hatása alatt mi is történhetett volna más, mint hogy 
Péter „keserves sírásra fakadt”. A kételkedő, a maga elkép-
zeléseire építő Simon e pillanatban megvilágosodott, és 
felismerte Jézus Krisztusban az Isten Bárányát. Bizonyá-
ra sok mindent nem értett még, de abban bizonyosságra 

bukása
Péter legsúlyosabb, legtöbbször emlegetett bukása nagy-
csütörtök éjjelén történt. Egymástól némileg eltérően, de 
mind a négy evangélium leírja. A történet két részből áll. 
Először arról hallunk, amikor Péter nagy bizonyossággal 
kijelentette önmagáról, hogy – ha mindenki más meghát-
rálna is – ő mindenképpen hűséges lesz Jézushoz egészen 
a halálig. Akkor történt ez, amikor Jézus és a tanítványok 
az utolsó vacsora alkalmát befejezve, Júdás elküldése és 
az úrvacsora elfogyasztása után énekelve megérkeztek a 
Gecsemáné-kertbe. Itt Jézus felkészítette a tanítványokat 
a bekövetkező eseményekre, és azt mondta nekik: „Mind-
nyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert 
meg van írva: Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj 
juhai. Ekkor Péter így szólt hozzá: Ha mindenki meg is 
botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom! Jézus 
pedig ezt mondta neki: Bizony mondom neked, hogy ezen 
az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz 
meg engem. Péter így válaszolt: Ha meg is kell halnom ve-
led, akkor sem tagadlak meg.” (Mt 26,31–35) Lukács evan-
géliuma szerint Jézus külön Péternek azt is mondta ekkor: 

„Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, 
mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyat-
kozzék a hited: ezért ha majd megtérsz, erősítsd atyádfiait.” 
(Lk 22,31–32) Ez volt tehát a történet első része, amikor 
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ebben a fejezetben, hogy a Jézus feltámadását követő 40 
napban – bár a tanítványok megbizonyosodtak Jézus fel-
támadásáról – a jövőt illetően bizonytalanság volt bennük. 
Különösen igaz volt ez Péterre, aki (a tagadásos) súlyos 
bukása miatt méltatlannak is tartotta magát a tanítvány-
ságra. Péter ekkor bejelentette a társainak: „Elmegyek ha-
lászni.” Úgy hangzott ez a bejelentés, mint aki ezzel vissza 
akar térni a korábbi foglalkozásához. Hatan csatlakoztak 
hozzá a tanítványok közül. Volt ebben az elhatározásuk-
ban útkeresés, bizonytalanság, reménytelenség. Éjszaka, a 
haljárás idején kezdték a munkát. Aztán megismétlődött 
a három évvel korábbi esemény: Egész éjszaka nem fogtak 
semmit. Reggel egy ismeretlen férfi jelent meg a parton. 
Megkérdezte tőlük: „Van-e valami ennivalótok?” „Nincs” 

– ismerték el őszintén. Ekkor tanácsot adott nekik: „Ves-
sétek ki a hálót a hajó jobb oldalán” – mondta, de kihúzni 
már nem tudták a rengeteg hal miatt, olvassuk az evan-
géliumból. János az eseményből felismerte és azt mondta: 

„Az Úr az!” Péter ekkor a vízbe vetette magát, hogy minél 
előbb odaborulhasson Jézus Krisztus elé. Sok tanulságot 
hordoz magában ez a különleges esemény. Emlékeztette a 
tanítványokat – különösen Pétert – az első találkozásukra. 
Hatalmas jelentőségű volt most is Jézus Krisztusnak ez a 
megjelenése. Azt jelentette, hogy Jézus látta, figyelte őket 
életük minden napján, és – amikor most reményt vesztve 
szűrték a vizet az üres hálóval – utánuk ment. Sőt az uta-
sítása szerint történt újabb nagy halfogás után a parton 
kenyérrel és sült hallal várta őket. Ugyanakkor hasznosí-
tották a 153 nagy halat is, amelyet most fogtak. Üzenetként 

jutott, hogy akit most mega-
láznak, vallatnak, ő a Krisz-
tus, a Messiás, a mindenség 
Ura, a világ Megváltója. 

Péter súlyos bukását, 
majd mély és őszinte bűn-
bánatát arra használta az Úr, 
hogy nagy változást mun-
kált az életében. Péter hite 
megtisztult Jézus Krisztusra 
vonatkozóan a saját elképze-
léseitől, ha nem is értette, de 
hitte immár, hogy Krisztus 
önként vállalta a szenvedés 
útját. Ugyanakkor csúfos 
bukása (tagadása) nagy lelki 
válságba sodorta Pétert. A 
hősködő fogadkozása, majd 
tagadása után lélekben ösz-
szetört. Ez „kellett” ahhoz, 
hogy az önmagában bízó, 
magát másoknál különbnek 
látó ember „a keresztre kerüljön”. Ez a „szabadulása” át-
meneti válsággal is járt. Immár méltatlannak tekintette 
magát a tanítványságra. Összeomlott, és megsemmisült 
minden korábbi önbizalma. Arra gondolt, hogy visszatér 
a halászmesterségéhez. Ezt jelzi például, hogy a Jézus fel-
támadását bejelentő angyalok azt kérték az asszonyoktól, 
hogy „mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy 
előttetek megy Galileába” (Mk 16,7). Péter nevét külön ki-
emelték, mert tudták, hogy ő immár nem tekinti magát 
tanítványnak. Péter életében igazolódott egy nagyon fon-
tos alapigazság. Mégpedig az, hogy az Istentől szolgálatra 
történt kiválasztás és elhívás egyik legfontosabb jele és 
igazolása az, hogy az illető méltatlannak és alkalmatlan-
nak tartja maghát a szolgálatra. Ez ugyanis nemcsak az 
őszinte alázatosság jele, hanem a szolgálatra való alkal-
masságot is igazolja. Péter sokáig a legkülönb tanítvány-
nak tartotta magát. Isten megengedett az életében egy 
olyan bukást, amelyben porrá tört a magát a többieknél 
különbnek képzelő vélekedése. Isten a bukását felhasznál-
ta arra, hogy alkalmassá formálja szolgálatának betölté-
sére.

9. Jézus helyreállítja és kiemelkedő szolgálattal 
bízza meg Pétert
János evangéliumát olvasva az a benyomásunk, hogy az 
utolsó (a 21.) fejezetet utólag, mintegy kiegészítésül írta 
az apostol. Ez a fejezet főként Péter apostol helyreállításá-
val, kiemelkedő megbízatásával és a Péterre meg Jánosra 
vonatkozó próféciákkal foglalkozik. János apostol leírja 
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zán és teljes szívből hisz Jézus Krisztusban, és szereti őt, 
akkor csak ez a lényeg, és semmi más. Ha hittel ragasz-
kodik őhozzá, akkor Jézus Krisztus vére eltörölte min-
den bűnét. Péter mindhárom kérdésre ugyanazt a választ 
adta: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!” Har-
madszorra azonban már – kissé megszomorodva – azzal 
kezdte Péter a válaszát: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, 
hogy szeretlek téged.” Nagy jelentőségű volt Jézus három 
válasza is, amelyeket Péter kijelentéseire mondott: „Legel-
tesd [őrizd] az én juhaimat!” Jézus e szavaival lényegében 
Péterre bízta a jeruzsálemi, illetve távlatban a keresztény 
gyülekezetek pásztorolását. 

Utánozhatatlanul bölcs és hatékony szellemi gyógyke-
zelést végzett Jézus a Genezáreti tó partján a tanítványok 
lelkében, kiemelkedően Péterében. Vergődő útkeresésből 
a „felházon” át hatalmas jelentőségű munkába állította 
őket az Úr. Ilyen kevés szóval és ennyire eredményesen 
csak Jézus Krisztus képes meggyógyítani és talpra állítani. 
Persze, ha bennünk is ő lakik a Szent Szellem által, minket 
is tanít, képesít ugyanarra a szolgálatra. Akár arra, hogy 
minket is az általa eltervezett szolgálatba állít, akár arra, 
hogy eszközzé tesz mások gyógyításában és szolgálatba 
állításában. Elesésből és vergődésből egyenesen és azon-
nal nagy jelentőségű szolgálatba. Így munkálkodik Isten 
Krisztus és a Szent Szellem által.

10. Péter, a férj
A Biblia szinte kizárólag férfiakról, férfiak elhívásáról és 
szolgálatáról szól. Ritka kivételként tesz említést a nők 
szolgálatáról. A Lk 8,1–3 például megemlít három nőtest-
vért, akik vagyonukból szolgálták az Urat, és hozzáteszi: 

„sok más asszony is” szolgálta az Urat. Péter már az elhí-
vásakor nős volt. A Bibliából ez úgy derül ki, hogy amikor 
Jézus Kánából (első csodatételének a helyszínéről) Kaper-
naumba (Simon Péter és András házába) érkezett, megy-
gyógyította Péter anyósát (Mk 1,29–31). Ebből tudhatjuk, 
hogy Péter nős volt. Bizonyára Péter és a felesége sokat 
voltak egymástól távol Jézus hároméves messiási szolgála-
ta idején. Talán erre is vonatkozott, amikor Péter így szólt 
Jézushoz: „Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.” 
Egyébként az evangéliumok semmit nem írnak Péter fe-
leségéről. Kísérte-e férjét Jézus mellett, mint az említett 
nőtanítványok? Egyedül Pál tesz említést Kéfás (vagyis 
Péter) feleségéről egy későbbi időből. Azt írja, hogy a férje 
(Péter apostol) a missziós útjaira magával vitte őt (1Kor 
9,5). Pál itt arról ír, hogy a „többi apostol meg az Úr test-
vérei is” magukkal viszik feleségüket. Értékes közlés ez, 
mert arról szól, hogy az apostolok közül többen házasok 
voltak, illetve családi életet éltek, és a feleségek nem ültek 
otthon, hanem a férjeikkel tartottak a missziós útjaikon. 
Bizonyosra vehetjük, hogy gyermekeik is voltak. Pál híra-

kapták mindezt. Meg kellett érteniük, hogy hiába fára-
doznak, ha Isten nem áldja meg a munkájukat. Ugyanak-
kor Isten gazdagon gondot visel róluk, ha őbenne bíznak.

A nagyobb jelentőségű esemény a halfogás és az étkezés 
után történt. Ez elsősorban Péterrel volt kapcsolatos. Jé-
zus külön, személy szerint kiemelte Pétert, és háromszor 
egymás után ugyanazt a kérdést tette fel számára: „Simon, 
Jóna fia, szeretsz-e engem?” Jézus Krisztus szeretetének, 
bölcsességének finom gazdagsága jelent meg ezekben a 
kérdésekben. A három kérdés valószínűleg a három taga-
dásra utalt. Maga a kérdés pedig arra, hogy ha Péter iga-
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Kornéliuszt. A jeruzsálemi hívők azonban számonkérték 
tőle: „Körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél 
velük” – mondták neki. Péter Istentől látomásában kapott 
kijelentését és a Kornéliusz házában történt Lélek-áradást 
azonban elfogadták igazolásként (ApCsel 11,3–18). Megál-
lapítható, hogy Péter ettől kezdve a kegyelem evangéliuma 
szerint gondolkodott. Ezt igazolja a jeruzsálemi zsinaton 
történt felszólalása is. Ezt a zsinatot azért hívták össze, 
mert a Pál missziója által megtért pogányoknak a júdeai 
és jeruzsálemi hívők azt hirdették: „Ha nem metélkedtek 
körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek!” Ezt 
a feszülő problémát rendezték el a zsinaton. A zsinat első 
felszólalója, Péter a következőt mondta: „Miért kísértitek 
Istent azzal, hogy olyan igát tegyetek a tanítványok nyaká-
ba, amelyet sem atyáink, sem mi nem tudtunk elhordozni? 
Ellenben abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme 
által üdvözülünk. Éppen úgy, mint ők.” Péter ezzel a felszó-
lalásával szembefordult saját gyülekezete álláspontjával, 
és egyértelműen a kegyelem evangéliuma mellett foglalt 
állást. A kegyelem evangéliuma szerint a Krisztus váltsá-
gában való hit által, ajándékként és a törvény betartása 
nélkül kapjuk az üdvösséget. A zsinaton hozott határozat 
szerint a pogányságból megtért hívőknek nem kellett be-

dása azt jelzi, hogy Péternek és az apostoloknak a felesége-
ik aktív munkatársként részt vettek a férjük evangéliumi 
missziójában. 

Meg kell állapítanunk, hogy a házasság és a család Isten 
szerzése, Isten akarata és áldása szerint való, mégis föl-
di, e világi, testi kategória. A mennyben, Isten valóságos 
szellemi világában nem lesz házasság és család. Vagyis Pé-
ter házassága és a családja „az emberhez”, a földi életéhez 
tartozott. Istentől való áldást, de a földi életre vonatkozó 
felelősséget és feladatot is jelentett. Pál apostol azt írja: 

„Aki megházasodott, az a világi dolgokkal törődik: hogyan 
legyen tetszésére a feleségének…” (1Kor 7,33) Nyilvánvaló, 
hogy a házasság – esetleg a gyermekek nevelése – e földi 
küldetést és feladatot is jelent. Ugyanakkor – ha a család-
ban Jézus Krisztus jelenléte által a szeretet uralma valósul 
meg – nem teher, hanem óriási erőforrás és az evangéli-
um hatékony kisugárzásának eszköze a család. Személy 
szerint is erről teszek bizonyságot. Ezt tapasztaltam a 
szüleim családjában, ahol hatodik gyermekként nőttem 
fel. Még közelebbről éltem és élem ezt az áldást a saját 
családomban. Feleségem és a négy gyermekem voltak a 
leghatékonyabb és leggyümölcsözőbb munkatársaim az 
evangéliumi misszióban. Nagy áldás és öröm ugyanezt 
látni – különböző módon és aktivitással – a 13 unokám-
nál is. Reménységem, hogy a dédunokáim (akikből most 
28-nál tartunk) szintén Isten gyermekei, sőt az evangéli-
um hirdetői lesznek. Péter apostol – mint ember – férj és 
családfő is volt. Egyetlen adatunk van arra – Pál apostol 
idézett tájékoztatása –, hogy Pétert a misszióútjaira a fele-
sége is elkísérte. Bizonyára – mint embernek – testi, lelki 
és szellemi segítséget nyújtott Péternek szolgálata végzése 
közben.

III. PÉTER APOSTOL  
ÉS A KEGYELEM EVANGÉLIUMA

Péter és Pál
Két kiemelkedő hegyóriás: Péter és Pál apostol. Péter az 
apostolok fejedelme, akire Jézus rábízta a nyáját, és Pál, a 
pogányok apostola, aki Istentől való külön kijelentésben 
kapta meg és aztán hirdette a tételes törvényektől mentes 
kegyelem evangéliumát. 

Pétert Isten külön látomásban győzte meg arról, hogy 
nyisson kaput a pogányok felé, ne tartsa tisztátalannak a 
törvény által tisztátalannak ítélt állatokat, se a pogányokat. 
Menjen be bátran a pogány ember házába, és nyissa meg 
a kegyelem kapuját a pogány százados, Kornéliusz számá-
ra (ApCsel 10). Péter – amikor látta Kornéliusz életében a 
Szent Szellem elpecsételő munkáját – boldogan jelentette 
ki: „nem személyválogató az Isten, hanem minden nép kö-
zött kedves előtte, aki féli őt” – és bemerítette a pogány 
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a zsinaton azt igazolta, hogy ő a hitbeli látását illetően a 
tételes törvények eltörlése és a kegyelem evangéliumának 
elfogadása mellett foglalt állást a pogányok közül megté-
rők számára. Péter természetesnek tartotta a tételes móze-
si törvények érvényességének a megszűnését a pogányság-
ból megtérők részére, de elfogadhatónak tartotta azt, ha a 
zsidók ragaszkodnak az ősi törvényeikhez. Péternek eb-
ből a magatartásából következett az a nyilvános ütközése, 
amely Pál és Péter apostol között történt, és amelyről Pál 
a Gal 2,11–14-ben számol be. Itt arról van szó, hogy Péter 
az antiókhiai gyülekezetben vendégeskedve „együtt evett 
a pogányokkal”, vagyis nem tartotta fontosnak a mózesi 
étkezési törvények betartását. Amikor azonban „Jakabtól” 
(vagyis a jeruzsálemi gyülekezetből) valók jelentek meg 
a helyszínen, Péter „elkülönült, mert félt a zsidó szárma-
zású testvérektől”. Pál ekkor nyilvánosan megintette Pé-
tert. Ezt mondta: „Ha te zsidó létedre pogány módra élsz, 
hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás 
szerint éljenek?” (Gal 2,14) Pál nyilvánosan leleplezte azt 
a szerinte kettősséget, amelyben Péter tudatosan élt. Péter 
a hite szerint a kegyelem evangéliumát tartotta helyesnek, 
de vezetője maradt annak a jeruzsálemi gyülekezetnek, 
amelynek tagjai a körülmetélést gyakorolták, sőt (a jeru-
zsálemi zsinat előtt) a mózesi törvények betartását má-
sok részéről is elvárták. Kérdés: Miért vállalta ezt Péter? 
Egyrészt a kegyelem evangéliuma szerint gondolkozott, 
másrészt gyülekezete a mózesi törvény előírásai szerint 
élt, és velük együtt Péter is ezt az életmódot folytatta. Já-
nos apostoltól is kérdezhetnénk ugyanezt. Ő is – Péterrel 
együtt – hosszú ideig Jeruzsálemben maradt, és hasonló 
módon gondolkodott és élt. Miért tették ezt? A kérdés így 
hangzik: Megalkuvás, vagy Isten iránt való engedelmes-
ség volt-e Péter és János részéről az, hogy a Jeruzsálemben 
végzett szolgálatuk idején a mózesi törvényt is betartot-
ták? Meggyőződésem szerint Istentől vették ezt a külde-
tést. Péter és János a mózesi törvényeket zsidó nemzeti 
hagyománynak tekintette, de az üdvösség egyetlen útját a 
zsidók számára is egyedül Jézus Krisztus személyének és 
váltságának hittel történő elfogadása által hirdették. Így 
lehetőséget nyújtottak Izrael fiainak arra, hogy a mózesi 
törvények, vagyis a zsidóságuk megtartása mellett Krisz-
tushoz térjenek. Ennek az álláspontjuknak lett az ered-
ménye az is, hogy a jeruzsálemi zsinaton két irányzat (a 
zsidókeresztény és a pogánykeresztény) békességesen el-
ismerte egymást, és önálló irányzatokként párhuzamosan 
működtek tovább. A zsidókeresztény irányzatnak Péter 
apostol volt a vezetője, ők elsősorban a zsidóság megté-
résén munkálkodtak. A pogánykeresztény irányzat veze-
tőjeként pedig Pál apostol munkálkodott az egész pogány 
világban. Mindketten Istentől vették a küldetésüket, és 
a Szent Szellem hatalmas erejének uralma alatt végez-

tartaniuk a mózesi törvényeket. Csupán a fúlva holt állat-
tól, a vér fogyasztásától és a paráznaságtól kérték a tartóz-
kodásukat (ApCsel 15,23–29). Ugyanakkor Pál apostol azt 
írja, hogy Péterre „a körülmetélés evangéliuma” bízatott, 
és Péter a körülmetéltek között munkálkodott (Gal 2,7–8). 
Valóban, Péter volt Jakabbal és Jánossal együtt a nagy lét-
számú és a mózesi törvényekhez ragaszkodó jeruzsálemi 
gyülekezet vezetője. (Kr. u. 70-ig ez a gyülekezet volt a 
zsidók felé folytatott evangéliumi misszió központja.)

Pál apostolt pedig Isten külön hívta el, és külön (elra-
gadtatásban) jelentette ki számára a kegyelem evangéliu-
mát. „Nem emberektől vettem, nem is tanítottak rá, hanem 
Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam” – jelenti ki a 
kegyelem evangéliumáról a Gal 1,11–12-ben. Az Ef 3,1–10 
leírása szerint ez az evangélium „el volt rejtve öröktől fog-
va Istenben”, és „most” arra hívta el Pált az Úr, hogy ezt az 
evangéliumot hirdesse a pogányoknak. A Szent Szellem 
egy teljesen új, élő szervezetet hozott létre: a Krisztus tes-
tét, az egyházat a kegyelem evangéliuma által. Ebben az 
egyházban pedig többé „nincs zsidó, sem görög, nincs szol-
ga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek 
vagyunk a Krisztusban” (Gal 3,28). A kegyelem evangéli-
uma által született, nagyrészt megtért pogányokból léte-
sült gyülekezeteknek a szíriai Antiókhia lett a központ-
ja. Innen indult Pál apostol Kis-Ázsia, majd Európa felé 
a győzelmes gyümölcsözésű misszióútjaira. Létrejött és 
gyorsan növekedett a kegyelem evangéliuma által a Krisz-
tus-hívő és a körülmetélést gyakorló zsidóktól elkülönült 
keresztény egyház.

Két evangéliumi irányzat
Pál apostol a megtérése után három évvel ment fel először 
Jeruzsálembe. „Meglátogattam Kéfást – írja –, és nála ma-
radtam tizenöt napig.” (Gal 1,18) Jelentős esemény lehetett 
ez a 15 nap, amely a két apostolnak valószínűleg első ta-
lálkozása volt. Elég volt arra, hogy megosszák egymással 
látásukat, az Istentől vett kijelentéseiket és a küldetésüket. 
Itt alakulhatott ki az, amiről Pál így ír: „Jakab és Kéfás 
meg János – akiket oszlopoknak tekintenek – felismerték 
a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak ne-
kem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők 
pedig a körülmetéltekhez.” Nemcsak munkamegosztás volt 
ez, hanem két evangéliumi irányzat békés együttmunkál-
kodása. „Elismerték – írja Pál a galatáknak –, hogy rám 
van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan 
Péterre a körülmetélésé.” (Gal 2,7) Ez a békességes megál-
lapodást is jelentő találkozás valószínűleg a jeruzsálemi 
zsinat előtt történt. Nagy jelentőségűnek kell tartanunk, 
ahogyan Péter apostol mint kiemelkedő tekintélyű apos-
tol és a körülmetélést gyakorló irányzat vezetője (amint 
már említettem) elsőnek szólalt fel a zsinaton. Javaslatával 
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mindig megkeményedett. Így volt ez az első században és 
azóta is. Sőt a múlt század 60-as éveitől kezdve újraéledt 
az a zsidókeresztény irányzat is, amelyet az első jeruzsále-
mi gyülekezet képviselt. Izrael utódai közül sokan a zsidó 
szokások és törvények megtartása mellett, őszinte és élő 
hittel befogadták szívükbe Messiásukat, Jézus Krisztust. 
Missziójuk erőteljes evangéliumi mozgalommá szélese-
dett. Messiás-hívő gyülekezetek alakultak (alakulnak ma 
is) szerte a világon. Aránylag gyorsan növekszik a számuk 
ősi hazájukban, Izrael állam területén is. Úgy tekinthetjük 
ezt az evangéliumi missziót, mint Jézus Krisztus közeli 
visszajövetelének egyik jelét. Közülük – a Messiás-hívő 
zsidók közül – választja ki Isten a Jelenések könyvében 
megprófétált 144 000 izraelita hívőt, akiknek majd a visz-
szatérő Messiás-király mellett lesz feladatuk (Jel 7,4–8; 
14,1–5).

A jeruzsálemi gyülekezet diadalmas hőskora Péter 
szolgálata által
Péter apostol az első pünkösd napja – a jeruzsálemi gyü-
lekezet megalakulása – után kb. 10-15 évig élt és műkö-
dött Jeruzsálemben. Rendkívül mozgalmas, hatalmas 
csodákkal, majd kemény üldöztetésekkel tele időszak volt 
ez. Emeljünk ki néhány Péterhez kapcsolódó eseményt. 
Ebben az időszakban Péter volt a jeruzsálemi gyülekezet 

ték a szolgálatukat. Felszínesen vizsgálódva mondhat-
nánk, hogy Péter a tételes törvényektől mentes kegyelem 
evangéliumát vallotta helyesnek, mégis megalkuvásból 
a mózesi törvényeket betartó jeruzsálemi gyülekezettel 
azonosult. Istentől vett küldetése volt ez. Péter határozott 
világossággal egyedül Jézus Krisztus személye és váltsá-
ga által hirdette az üdvösség útját a zsidók számára is. A 
mózesi törvényeket mint a zsidó nép nemzeti hagyomá-
nyát tekintette betarthatónak. Istentől való küldetést töl-
tött be ezzel a zsidóság felé. Izrael fiai jöhettek Jézushoz 
úgy, hogy megtarthatták a zsidóságukat. A jeruzsálemi 
gyülekezetnek és vele Péter apostolnak a pünkösd utáni 
évtizedek alatt történt evangéliumi működése Istennek 
az utolsó nagy kegyelmi bevetése volt népe, Izrael meg-
mentése érdekében, a tragédiájukat eredményező zsidó 
háború (70) előtt. Egy neves keresztény teológus (Ungár 
Aladár) azt tanította, hogy (szerinte) ha akkor – azokban 
az évtizedekben – (Péter és társai szolgálata által) a teljes 
zsidóság megtért volna (elfogadta volna Jézust Messiá-
sának), azonnal elkezdődött volna itt a földön a Messiás 
békekirálysága. Ma ábrándos elképzelésnek mondható ez 
a feltevés. Mégis számomra magyarázatot ad arra, hogy 
a Krisztussal szoros közösségben élő Péter apostol miért 
működött sok évig egy olyan gyülekezet élén, amely a 
Krisztus váltságáról szóló evangélium elfogadása mellett 
a zsidó hagyományokat jelentő mózesi törvények betar-
tását is fontosnak tartotta. Nem megalkuvás volt ez Péter 
részéről, hanem a zsidóság felé való küldetés. 

Jézus Krisztus mondta: „Nem küldettem máshoz, csak 
Izrael házának elveszett juhaihoz.” (Mt 15,24) Aztán mégis 
az egész világ, minden ember Megváltója lett. Péter apos-
tol Jézus Krisztusnak ezt az Izrael felé való küldetését 
folytatta kb. a pünkösdöt követő első évtizedben. Isten 
előre tudta az „eredményt”: a zsidóság többségének a meg-
keményedését, mégis felkínálta kegyelmét a zsidóság felé, 
és eszközül használta ehhez Pétert és a többi apostolt. És 
nem volt gyümölcstelen a Szent Szellem hatalmával vég-
zett szolgálatuk. Sok ezer zsidó fogadta el Urának Jézus 
Krisztust, akik az evangélium győzelmének eszközei let-
tek az egész világon. Kezdődött a pünkösdnapi 3000-rel, 
folytatódott megszámlálhatatlan megtérő zsidóval, akik 
akkor az első évtizedekben (sokan személyes Jézus-él-
ménnyel emlékükben) Messiásként fogadták el Jézust. Az 
újszövetségi Szentírás valamennyi írója is – egy kivétellel 

– zsidó volt, maga Pál – a pogányok apostola is – zsidó-
ként lett a népek egyházának alapítója. Isten a történelem 
folyamán mindig azt tette és ma is azt teszi, hogy türel-
mes szeretettel munkálja választott népe, a zsidó emberek 
megmentését. Munkájának volt és van gyümölcse! Üdvö-
zítő kegyelmét sok zsidó ember megértette és megragadta 
az évszázadok során, miközben a nagy többség (sajnos) 
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satok annak nevében, és íme betöltitek egész Jeruzsálemet 
tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az em-
bernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak: Isten-
nek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. A 
mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára feszítve 
kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emel-
te.” A nagytanács tagjai tehetetlen dühükben a fogukat 
csikorgatták, meghallgatták Gamáliel törvénytudó bölcs, 
csillapító tanácsait, majd „megverették az apostolokat, és 
megparancsolták nekik, hogy ne szóljanak Jézus nevében, 
és aztán elbocsátották őket. Ők pedig örömmel távoztak 
a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, 
hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért” (ApCsel 5,17–
41). Természetesen továbbra is nagy bátorsággal hirdették 
az evangéliumot.

Isten jelenlétének és különleges csodáinak erejében és 
kíséretében jutott gyors növekedésre a jeruzsálemi gyüle-
kezet. A Jézus Krisztus kivégzését megszervező zsidó elit 
remegő félelemmel tapasztalta meg a feltámadt és élő Úr 
Jézus Krisztus hatalmát. Péter apostol első számú eszköze 

vezetője, az események szervezője, irányítója és legfonto-
sabb eszköze. Legközelebbi munkatársai voltak János és 
Jakab apostolok.

 Az első, tömegeket megmozgató esemény az volt, hogy 
egy sánta koldus – akit mindenki ismert, mert rendsze-
resen a templom egyik kapujában koldult – Péter szavá-
ra meggyógyult. „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim 
van, azt adom neked – mondta Péter –: a názáreti Jézus 
Krisztus nevében kelj fel és járj!... annak pedig azonnal 
megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és 
járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és 
dicsérte az Istent.” Ennek hatására nagy tömeg verődött 
össze, akiknek Péter a Szent Szellem erejével hirdette az 
evangéliumot. „Ábrahám, Izsák és Jákob Istene dicsőítette 
meg a Fiát, Jézus Krisztust!” – mondta Péter, majd kijelen-
tette, hogy ők – a hallgatók – az élet Urát ölték meg, de tu-
datlanságból tették. Itt az ideje és a lehetősége, hogy térje-
nek meg (ApCsel 3,1–26). Amíg beszéltek, a templomőrség 
parancsnoka és a szadduceusok lecsaptak Péterre és Já-
nosra, őrizetbe vették és másnap a nagytanács elé állítot-
ták őket. „Milyen hatalommal tettétek ti ezt?” – kérdezték 
tőlük. Ekkor Péter kijelentette: „Jézus Krisztus neve által, 
akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból 

– és hozzátette: – nincsen üdvösség senki másban, nem is 
adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” 
A nagytanács tagjai tehetetlen dühükben megfenyegették 
és megparancsolták az apostoloknak, hogy „többé ne szól-
janak az ő nevében egyetlen embernek sem”. Péter és Já-
nos ekkor egy kérdéssel válaszoltak: „Igaz dolog-e az Isten 
szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre?” 
A kérdésükben benne volt a válaszuk, és bátran hirdették 
továbbra is az igét.

A hívők gyülekezetének gyors növekedése cselekvés-
re serkentette a főpapot és a szadduceusokat. Egy napon 
őrizetbe vették és börtönbe zárták az apostolokat. Az Úr 
angyala azonban azon éjjel kivezette őket a börtönből, és 
azt kérte tőlük: „Menjetek, és a templomban hirdessétek az 
élet beszédét!” Ők engedelmeskedtek, és már korán reg-
gel tanítottak a templomban. A főpap összehívta a nagy-
tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a 
börtönbe, hogy vezessék elő az apostolokat. A szolgák 
elmentek, de nem találták őket a börtönben. Jelentették: 

„A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az 
ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit nem 
találtunk” – mondták. Zavarba jöttek: Vajon, mi lehet ez? 

„De valaki odament és jelentette nekik: Íme, azok a férfiak, 
akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és ta-
nítják a népet. Akkor elment a parancsnok a szolgákkal, és 
elővezették őket. De minden erőszak nélkül, mert féltek a 
néptől, hogy megkövezi őket. A főpap pedig elkezdte a ki-
hallgatásukat: Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanít-
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– Isten ítéleteként – nemsokára bekövetkező halála után 
(ApCsel 12,20–23) Péter visszatérhetett ugyan Jeruzsálem-
be, valószínű azonban, hogy állandó jelleggel többé nem 
Jeruzsálem volt az otthona és a missziós területe.

Heródes Agrippa hirtelen halála 44-ben következett 
be. Valószínű, hogy Heródes halála után Péter csak al-
kalmilag tért vissza Jeruzsálembe (pl. az 50-ben tartott 
jeruzsálemi zsinat napjaira). Péter a levelében Szilvánuszt 
és Márkot – mint munkatársait – említi (1Pt 5,12–13). A 
hagyomány szerint Márk – akit Péter levelében a „fiának” 
is nevez – a vele járó munkatársa, valószínűleg a tolmácsa 
is volt. Sőt, (a hagyomány szerint) Márk evangéliuma úgy 
született, hogy a Jézus életéről szóló, Péter által (az igehir-
detéseiben) újra és újra ismételt történeteket Márk leírta. 
Ez a magyarázata annak, hogy Márk evangéliuma szinte 
kizárólag Jézusnak mint Messiásnak a cselekedeteiről, il-
letve a vele kapcsolatos eseményekről számol be. Ezért ezt 
az evangéliumot akár Péter evangéliumának is lehetne ne-
vezni. Máté és Lukács pedig Márk evangéliumának isme-
retében írták meg a maguk evangéliumát. Máté a saját em-
lékeivel és Jézus beszédeivel, Lukács pedig kutatásainak 
eredményeivel egészítette ki a Márk által írt evangéliumot. 
Ezért is feltűnő a hasonlóság a három evangélium (Máté, 
Márk és Lukács) között. Ezeket a tényeket figyelembe véve 
megállapíthatjuk, hogy Péter apostolnak (a háttérben) ki-
emelkedően fontos közreműködése volt a három említett 
szinoptikus evangélium létrejöttében. 

Péter két levele a Bibliában
A jeruzsálemi zsidó nagytanács tagjai azon csodálkoz-

tak, hogy Péter és apostoltársai írástudatlan és iskolá-
zatlan emberekként milyen hatalmas eszközök voltak az 
Isten kezében. Ők azonban Jézus tanítványaiként három 
évig a legmagasabb fokú kiképzésben részesültek. Így ért-

és vezetője volt ezeknek a dicsőséges és félelmet is keltő 
eseményeknek. Isten nyilvánvaló csodái a hívők számá-
nak gyors növekedését eredményezték. Szívesen vennénk, 
ha az egész hívő életünk ilyen diadalmenetben folyna. A 
diadalmas győzelmek után azonban támadásba lendült a 
sátán és emberi eszközei. Isten pedig megengedte, hogy 
győzelemre jussanak a gonosz, erőszakos és gyilkos indu-
latok is. A zsidó nagytanács – hamis vádak alapján – meg-
hozta első halálos ítéletét, és halálra kövezték Istvánt, a 
hét felavatott diakónus egyikét. „Nagy üldözés kezdődött 
a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és az apostolok kivételével 
mind elszóródtak Júdea és Samária területén” – olvassuk 
az ApCsel 8,1-ben. A hitben látó és gondolkodó ember 
számára, valamint hosszú távon az üldözés is győzelem 
volt. Hiszen István (nyilvános megkövezésekor) nemcsak 

„látta a megnyílt eget és az Emberfiát”, hanem ragyogó 
örömmel meg is érkezett oda. Ez a hit igazi győzelme. Az 
elüldözött hívők pedig szétszóródva, mint sok ezernyi 
zsarátnok vitték a hit élő lángját, az evangélium győzel-
mét szerte az egész országba, sőt az egész világba. A Csele-
kedetek könyve arról számol be, hogy az egyháznak egész 
Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt, és a 
Szent Szellem segítségével számban is gyarapodott. Péter 
pedig feladatának tekintette, hogy „valamennyi gyüleke-
zetet végigjárta”. Isten különleges csodákat is tett Péter 
által az útjai során. Például Liddában egy Éneász nevű 
férfi gyógyult meg általa, Joppéban pedig a halott Dor-
kász kelt életre a szolgálata által (ApCsel 9,31–42). Vagyis 
megállapíthatjuk, hogy Péter apostol pünkösd után több 
mint tíz évig Jeruzsálem központtal munkálta, irányítot-
ta, szervezte Jeruzsálemben és egész Palesztina területén 
a zsidóság körében az evangéliumi missziót. Figyelme az 
induló pogánymisszióra is kiterjedt. Például ő küldte ki 
Antiókhiába Barnabást, amikor hírül vették, hogy ott po-
gányok is megtértek (ApCsel 11,19–24). Péter jeruzsálemi 
szolgálata valószínűleg akkor ért véget, amikor Heródes 
király üldözni kezdte a keresztényeket. Előbb Jakab apos-
tolt megölette, majd Pétert is börtönbe vettette. Pétert 
azonban az Úr angyala csodálatosan kivezette a börtön-
ből. A Cselekedetek könyvének 12. fejezete ír erről. Mi-
közben Márk János anyjának, Máriának a házában „sokan 
egybegyűlve imádkoztak” Péter szabadulásáért, Péter zör-
getett a házuk bezárt ajtaján. A börtönből érkezett. A cso-
dás szabadítás története így fejeződik be: „Azután Péter 
kiment és más helyre távozott.” Valószínű, hogy ezzel ért 
véget Péter állandó jeruzsálemi tartózkodása és szolgálata. 
Nem maradhatott Jeruzsálemben, mert Heródes kerestet-
te őt. Vitte az evangéliumot nemcsak a zsidók, hanem (et-
től kezdve) minden ember felé. Ezek után járhatta be (az 
első levelében említett) Galáciát, Kappadóciát, Ázsia és 
Bitinia tartományokat, majd jutott el Rómába is. Heródes 
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üdvösséget nyertek volna. Ez már csupán feltételezés. A 
nagy probléma ugyanis az, hogy az egész Bibliában nincs 
egyetlen adat, amely azt igazolná, hogy bárki a testi halá-
la, a földről való távozása után is megtérhet és üdvösséget 
nyerhet. Sőt a Biblia határozottan tiltja a halottakkal való 
kapcsolat keresését is (4Móz 19,31). Jézus világosan fogal-
maz, amikor a feltámadásról azt mondja: „Mindazok, akik 
a sírban vannak, meghallják az ő [Jézus Krisztus] hangját, 
és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik 
pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel.” (Jn 
5,28–29) Vagyis maga Jézus minden testileg meghalt em-
ber jövőjeként az életre vagy a kárhozatra való feltámadást 
jelenti ki. Aszerint támad fel mindenki (az életre vagy az 
ítéletre), ahogyan a földön élt. Az ember földi életén túli 
sorsa (üdvössége vagy elkárhozása) a földi életében végle-
gesen eldől. Ezt igazolja Jézusnak az a szava is, amelyet a 
megtérő latornak a kereszten mondott: „Ma velem elszel 
a paradicsomban.” (Lk 23,43) Pál is azt írja: „A mi pilla-
natnyi földi szenvedésünk [az egész földi életünk] minden 
mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nékünk.” 
(2Kor 4,17) Sehol nincs a Bibliában olyan kijelentés, amely 
lehetőséget nyitna arra, hogy az ember földi életének vége 
(a halála) után – mint elkárhozott lélek – nyerhetné meg 
az üdvösséget. Ha azonban – bármi oknál fogva – mégis 
az történt, hogy a Noé korabeli elkárhozottak ebben a ke-
gyelemben részesültek, semmiképpen sem gondolhatunk 
arra, hogy ez a feléjük gyakorolt kegyelem az egész em-
beriségre érvényes lenne. Nyilvánvaló, hogy ezekben az 
idézett igeversekben az emberiség egy pontosan körülha-
tárolt részéről (a Noé korában élő, és a Noé által hirde-
tett igét elutasító és kárhozatra ítélt emberekről) van szó, 
és nem az egész emberiségről. Elfogadhatatlan, hogy azt, 
ami velük történt, az egész emberiségre vonatkozó egye-
temes igazságnak mondjuk ki. Kérdéseket kell felvetnünk. 
1. A Péter által leírt idézett mondatokból (eseményből) 

lehet-e egy olyan egyetemes igazságot kimondani, 
hogy minden ember, aki a földi életében nem jutott el 
a Krisztusban való hit által az üdvösségre, ugyanabba 
a „börtönbe” (purgatóriumba) kerül, mint az özönvíz 
előtti emberek, ahol számára is megjelenik Jézus, és üd-
vösséget ajándékoz neki? A válasz: semmiképpen sem. 
A Biblia egyértelmű üzenete: „Aki hisz a Fiúban, annak 
örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, 
nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (Jn 
3,36) 

2. A Péter által leírt mondatok azt jelentik-e, hogy a halál 
után is meg lehet térni? Így a purgatóriumban megtisz-
tulva minden ember üdvösségre juthat? Semmiképpen 
sem. Jézus két kapuról, két útról beszélt, amelyek közül 
az egyiket a földi életünkben kell, illetve lehet választa-
nunk (Mt 7,13–14). 

hető, hogy levelekben is megörökítették néhány fontos ta-
nításukat. Péter két levelet írt. Az első levelét a Kis-Ázsia 
néhány provinciájában szórványként élőkhöz címezi (1Pt 
1,1–2). Ebből arra gondolhatnánk, hogy Messiás-hívő zsi-
dókhoz szól a levél. A levél tartalma azonban rácáfol erre. 
Olyanoknak ír, akik egykor „nem az ő népe” voltak, aki-
ket Isten „a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott 
el” (1Pt 2,9–10). Az 1Pt 1,3-tól kezdődik az az igeszakasz, 
amelyet valószínűleg a legtöbbször idéztem sok éven át az 
igehirdetéseimben. Így hangzik: „Áldott a mi Urunk Jézus 
Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült min-
ket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása 
által élő reménységre, arra az el nem múló szeplőtelen és 
hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenn-
tartva számotokra.” Ujjongó öröm – a Krisztusban nyert 
örök élet öröme – árad ezekből a szavakból. A Krisztusért 
vállalt szenvedésre is felkészít ez a levél. Sokszor nyújtott 
vigaszt és lelki békét nekem és általam másoknak is az a 
biztatás, amelyet az 5. fejezet 7. verse fogalmaz meg: „Min-
den gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 

Van-e megtérés üdvösségre a testi halál után?
Péter első levelében van néhány olyan mondat, amelyre 
építve a római katolikus egyházban megszületett egy na-
gyon jelentős tantétel: a purgatórium tana. E hittétel sze-
rint, aki a földi életében nem nyerte meg a Jézus Krisz-
tusban való hit által az üdvösségét, az a testi halála után 
egy purgatóriumnak elnevezett tömlöcbe, a „tisztítótűzbe” 
érkezik. Ebben a tömlöcben egy ideig – mint kárhozatra 
ítélt – szenved. Egy idő után azonban megtisztulva üdvös-
séget nyer. Az egyetemes zsinat által dogmává nyilvání-
tott tan szerint a szenvedés (megtisztulás) idejét meg lehet 
rövidíteni azzal, ha az odakerülő emberért itt a földön 
imádkoznak, misét mutatnak be, az egyháznak adakoz-
nak stb. Ez a magyarázata annak, hogy a katolikus egy-
házban a meghalt emberekért ezeket gyakorolják. Ennek 
a katolikus hittételnek az igei alapja az 1Pt 3,18–20. versek: 

„Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz 
a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután 
halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett lélek sze-
rint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált 
azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten 
türelmesen várakozott a Noé napjaiban, a bárka készíté-
sekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg 
a vízen át.” E mondatok szerint Jézus a feltámadása után, 
immár megdicsőült szellemi testben megjelent az özönvíz 
által testileg elpusztult és hitetlen engedetlenségük miatt 
kárhozatra ítélt lelkek tömlöcében, és prédikált nekik. Pé-
ter bizonyára kijelentést kapott Istentől erre vonatkozó-
an. Nincs szó ezekben a mondatokban arról, hogy azok, 
akik ott – mint kárhozatra ítélt lelkek – hallgatták Jézust, 
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A mennyben majd megkérdezzük és megbeszéljük ezt is 
vele. Beleillik Péternek, az embernek a jellemébe. Ember 
volt, esendő ember, atyáinak emberi természetét örököl-
te, mint mi. Szívét azonban egészen átadta Jézus Krisztus 
uralma alá. Buzgó hittel és teljes odaszánással hatalmas 
eszköz volt Isten kezében. Példa arra, hogy Isten esendő 
embereket szül újjá és tölt be hatalmasan a Szent Szellem 
által. A Szent Szellem pedig Jézus Krisztus személyét, ke-
gyelmét és hatalmát dicsőíti meg azokban, akik engedel-
mesen kiszolgáltatják magukat az ő vezetése és uralma alá. 
Simon Péter, Jóna fia ezt tette, szívének teljes odaszánásá-
val. Azok közé tartozik, akikről azt írja a Biblia: „akikre 
nem volt méltó a világ...” (Zsid 11,38)

3. A haláluk után is imádkozhatunk-e emberekért? Meg-
térés, életváltozás a halál után is lehetséges? Semmikép-
pen sem. A Szentírás szerint: „Elrendeltetett, hogy az 
emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet kö-
vetkezik.” (Zsid 9,27) A földi életből – amint a megtérő 
lator vagy a Lk 16,31-ben bemutatott Lázár és gazdag 

– azonnal az üdvösségbe (vagy a kárhozatba) érkezünk. 
A Szentírás szerint a halál után a feltámadás, majd a 
jutalmazás vagy az ítélet következik. Hallatlanul fon-
tos kérdésről – az üdvösségről (vagy elkárhozásról) van 
szó. A tanítók, a vezetők óriási felelőssége, hogy hamis 
tanítással ne vezessük hamis biztonságérzetbe az em-
bereket. A Biblia egyértelmű kijelentései szerint a földi 
életünk adatott arra, hogy meghalljuk és hittel elfogad-
juk Jézus Krisztusban bűneink bocsánatát és az örök 
életet. 
Péter második levele egyértelműen a kegyelem evan-

géliumát sugározza. Azzal indul, hogy Isten ereje által 
isteni természet részeseivé lettünk. Ezt azonban nekünk 
lehet gazdagítanunk emberséggel, szeretettel, ismeret-
tel, önuralommal, kegyességgel stb. Így válhatunk botlás 
nélküli emberekké. Így megyünk be dicsőségesen Jézus 
Krisztus örök országába. Személyes tanúságtételként le-
írja Péter, hogy tanúja volt Jézus szenvedésének, ott volt 
a hegyen, amikor az Atya hangja bejelentette: „Ez az én 
Fiam, őt hallgassátok!” Ebben a levélben nagy hangsúlyt 
tesz az apostol Jézus Krisztus közeli visszajövetelére. Tit-
kokat jelent ki Péter apostol. Például hogy Jézus Krisztus 
visszajövetelekor a jelenvaló föld elemei (atomjai) égve 
felbomlanak. Ez azért is különleges, mert a tudomány 
csak a 20. században fedezte fel, hogy az elemek (atomok) 
felbonthatók. Kedves dolog arra gondolni, hogy Péter, az 
egyszerű halászember 2000 évvel ezelőtt a Szent Szellem 
által kijelentést mondott arról, amit a tudomány csak 
2000 évvel később fedezett fel. Fontos üzenet ebből a le-
vélből, hogy azért vár a visszajövetelével az Úr, mert türel-
mesen várja az emberek megtérését.

Befejezésül leírom azt a legendát, amely Péter apostol 
halálával kapcsolatos. A legenda szerint 64-ben, a Néró-fé-
le kegyetlen keresztényüldözés napjaiban Péter apostol 
menekült Rómából, hogy mentse az életét. Nagy meglepe-
tésére az úton vele szemben a város felé ment maga Jézus 
Krisztus. Péter nagyon meglepődött és azt kérdezte Jézus-
tól: Quo vadis, Domine? Vagyis: Hová mégy, Uram? Jézus 
erre azt válaszolta: „Megyek meghalni Rómába helyetted!” 
Ekkor Péter apostol megrendülten és megszégyenülve 
visszafordult, és vállalta a keresztények ezreivel együtt a 
kegyetlen mártírhalált. Keresztre feszítették őt is, mint 
Jézust. Kérésére azonban fejjel lefelé szegezték a keresztre, 
mert azt mondta: „Nem vagyok méltó arra, hogy ugyan-
úgy haljak meg, mint az én Uram.” Így volt? Lehetséges. 
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